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KKááddáárr  KKaattaalliinn  ((11995511))

Lakás és mûterem:
1021 Budapest, 
Széher út 74/a.
Tel/Fax: 
(+36-1) 274-2342

Iskolák, mesterek:
1969-ben érettségiztem a Képzô- és Ipar-
mûvészeti Szakközépiskolában, Balogh István,
Zala Tibor, Gacs Gábor és Bognár Árpád növen-
dékeként.
1973-ban diplomáztam a Képzômûvészeti
Fôiskolán, ahol Zelenák Crescencia, Barcsay
Jenô, Kádár György Tamássi Zoltán és Kocsis
Imre tanítottak.

Alkalmazott grafikusként végeztem és a terület
számos mûfajában dolgoztam. Terveztem
emblémákat, plakátokat, televíziós és diafil-
meket, kiállításgrafikát, illusztrációkat, gyerek-
játékokat, képeslapokat. 1980 óta fôként autonóm
grafikával foglalkozom, de festek és fotózok is.
Munkáimmal 1972 óta rendszeresen szerepelek a
hazai és külföldi csoportos kiállításokon. Tizenhat
alkalommal rendeztem egyéni kiállítást.

KKaattaalliinn  KKááddáárr  ((11995511))  ––  CCuurrrriiccuulluumm  VViittaaee

Address (home and studio):
74/a. Széher út,
Budapest, 1021
Hungary
Tel/Fax:
(+36-1) 274-2342

Professional background:
1969: graduated from Secondary School of Fine
and Applied Arts as student of István Balogh,
Tibor Zala, Gábor Gacs and Árpád Bognár.
1973: graduated from the College of Fine Arts,
where I studied with Crescencia Zelenák, Jenô
Barcsay, György Kádár, Zoltán Tamássi and Imre
Kocsis.

I specialized in applied graphic art and worked in
several areas of the field: designing logos,
posters, TV and slide cartoons, installations for
exhibitions, illustrations for books, toys, post-
cards, etc. Since 1980, I have been doing mostly
art graphics, but I also do paintings and photogra-
phy. Since 1972, I have been a regular contribu-
tor to collective exhibitions in Hungary and
abroad. I have staged sixteen individual exhibi-
tions so far.

KKaattaalliinn  KKááddáárr  ((11995511))  ––  LLeebbeennssllaauuff

Adresse (Wohnung und Atelier):
Széher Str. 74/a., 
Budapest, 1021
Ungarn
Tel/Fax:
(+36-1) 274-2342

Schulen und Meister:
Ich legte das Abitur 1969 in der Fachmittelschule
für Bildende Kunst ab, ich war die Schülerin von
István Balogh, Tibor Zala, Gábor Gacs und Árpád
Bognár.
1973 erwarb ich mein Diplom in der Hochschule
für Bildende Kunst, wo u.a. Crescencia Zelenák,
Jenô Barcsay, György Kádár, Zoltán Tamássi und
Imre Kocsis meine Dozenten waren.

Als angewandte Grafikerin arbeitete ich auf
zahlreichen Gebieten, ich entwarf Embleme,
Plakate, Fernseh- und Diafilme, Grafiken,
Illustrationen, Kinderspiele, Ansichtskarten. Seit
1980 beschäftige ich mich als Malerin mit
autonomer Grafik, und neben dem Malen mache
ich auch Fotografien. Seit 1972 nehme ich mit
meinen Arbeiten regelmäßig an in- und aus-
ländischen Gruppenausstellungen teil. Ich hatte
16 Einzelausstellungen.

TTaaggssáággookk  ––  MMeemmbbeerrsshhiippss  ––  MMiittgglliieeddsscchhaafftteenn::

• Fiatal Képzômûvészek Stúdiója 1973-86
• Mûvészeti Alap 1973 óta
• Magyar Grafikusmûvészek Szövetsége

1992 óta
• Magyar Tervezôgrafikusok Kamarája
• D’Art Grafiakai Stúdió 1992-98
• Magyar Illusztrátorok Társasága 1995 óta
• Altamira Egyesület 1996 óta
• Magyar Grafikáért Alapítvány
• Magyar Plakátért Alapítvány

SSaajjttóó  ––  PPrreessss  ––  PPrreessssee::

„Három grafikusmûvész alkotásai”, Kr. Gy., Pest
Megyei Hírlap, 1977. Ápr. 7.
„Kádár Katalin grafikái”, Szász Imre, Új Tükör,
1988. Szept. 25.
„Másképp és más kép”, Gündish Mónika, 1993.
Nov. 3.
„Grafikai mûtermek”, Kováts Albert
„Csillámok”, Wehner Tibor, Élet és Irodalom,
1996. Dec. 13.
Pánsíp (különszám) 1998/2.
„Legyen mûgyûjtô”, Tudor magazin, 1998. 09.
Tolna Megyei Extra, 1998. aug. 20.
„Barátaim”, Szász Imre, Somogy, 1998. 09-10.
„Pesti Portré” Üzleti hét, 1999. márc. 29.
Élet és Irodalom különszámok: 1992. febr. 28.,
1994. ápr. 8., 1996. dec. 13., 1999. ápr. 2.
„Kádár Katalin világa” Palotai János, Élet és
Irodalom 1999. ápr. 2.
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MMûûvveekk  kköözzggyyûûjjtteemméénnyyeekkbbeenn  ––  WWoorrkkss  iinn  ppuubblliicc  ccoolllleecc--
ttiioonnss  ––  WWeerrkkee  iinn  ööffffeennttlliicchheenn  SSaammmmlluunnggeenn::

• Lublin, Majdaneki Múzeum: „Béke”
• Lublin, Panstwowe Múzeum: „Ismétlôdés”
• Mûvelôdési Minisztérium: „Fehér madarak”
• Krakkó, International Print Triennial Society:

„Ború”
• Magyar Grafikáért Alapítvány: “Vízparti party”,

„Hasíték”, „Tavasz”, „Égbolt” sorozat (5
rézkarc), „Fjord”, „Örvény I-III”, „Szurdok”,
„Vízesés I-III”, „Vízoszlopfô”, „Négy évszak” (4
szita)

• Szombathelyi Képtár Elektrografikai
Gyûjtemény: „Kikötô”

• Santa Monica, The Living Room: „Örvény”,
„Emlék”

• Ostrow Wielkopolski, Gallery of Modern Art:
„Vízlépcsô”, „Haiku”, „Szurdok”

• Gyôr-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága:
„A végtelen horizont könyve”

• Kolozsvár, International Biennial of Mini Prints
Society: „Vihar”

• Kanagawa, Perfectual Gallery: „Ború”
• Tokyo, Tama Art University Museum:

„Vízoszlopfô”, „Vízlépcsô”
• Hódmezôvásárhely, Tornyai Múzeum:

„Hasíték”

EEggyyéénnii  kkiiáállllííttáássookk  ––  IInnddiivviidduuaall  eexxhhiibbiittiioonnss  ––
EEiinnzzeellaauusssstteelllluunnggeenn::

1982.: Budapest, Ferencvárosi Vasutas Mûvelô-
dési Központ
1982.: Budapest, Pénzügyminisztérium Kiállító-
terme
1985.: Kecskemét, Gépipari és Automatizálási
Mûszaki Fôiskola
1985.: Szeged, József Attila Tudományegyetem
1988.: Budapest, Óbudai Pincegaléria
1989.: Balf, Gyógyfürdôkórház
1993.: Budapest, Csók István Grafikai- és Érem-
kabinet
1995., 1996., 1998.: ARTEXPO
1997.: Budapest, Kongresszusi Központ
1997.: Budapest, Cserepesház
1998.: Szekszárd, MC Galéria
1999.: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
1999.: Ferencvárosi Pincetárlat
1999.: Budapest, Budapest Bank – Budagyöngye
Fiók

CCssooppoorrttooss  kkiiáállllííttáássookk  ––  CCoolllleeccttiivvee  eexxhhiibbiittiioonnss  ––
GGrruuppppeennaauusssstteelllluunnggeenn::

1972.:
VI. Országos Plakátkiállítás, Budapest – Mûcsarnok

1974.:
V. Nemzetközi Plakátbiennálé, Varsó – Zachety
Galéria
„Hetvenszer Száz”, Budapest – KKI.

1977.:
„Reklámbörze”, Budapest
„Filmplakátok”, Budapest – Képzômûvészeti
világhét
1979.:
„Gyermekkönyvillusztráció”, Miskolc – Városi
Könyvtár
Fiatal Képzômûvészek Stúdiójának kiállítása,
Miskolci Galéria

1980.:
„Kontrasztok”, Nemzetközi Fotomontage kiállítás,
Grudziadz – Pawilon Wystawowy Not
„Mûvészek az üzemekben”, Budapest – Magyar
Nemzeti Galéria
„Szociális plakátok”, Milánó – Il San Rocco
„Az év plakátja”, Budapest – Magyar Nemzeti
Galéria

1981.:
Csoportos kiállítás, Budapest – Reklámszövetség

1982.:
„Kollázs”, Szentendre – Vajda Pince
„Plakátok”, Moszkva
III. Alkalmazott Grafikai Biennálé, Békéscsaba –
Munkácsy Mihály Múzeum

1983.:
Kisgrafikai Biennálé, Tihanyi Múzeum
XII, Országos Grafikai Biennálé, Miskolci Galéria
Fiatal Képzômûvészek Kiállítása, Budapest –
Ernst Múzeum

1984.:
Országos Képzômûvészeti Kiállítás, Budapest –
Mûcsarnok
IV. Alkalmazott Grafikai Biennálé, Békéscsaba –
Munkácsy Mihály Múzeum
„Anyag”, Budapest – Fényes Adolf Terem

1985.:
„Filmplakátok”, München – Landeshauptstadt
„Stúdió’85”, Budapest – Ernst Múzeum
„Az év plakátja”, Budapest – Magyar Nemzeti
Galéria
„Kôrösi Tavasz”, Nagykôrös – Toldi Miklós
Élelmiszeripari Szakközépiskola
„Béke”, Budapest – MOM Mûvelôdési Központ
„Kosztolányi”, Budapest – Petôfi Irodalmi
Múzeum

1986.:
„100+1 éves a magyar plakát”, Budapest –
Mûcsarnok, Wilanow, Berlin, Dortmund, Odessza,
Moszkva
I. Dunaújvárosi Tárlat, Dunaújváros – Uitz Béla
Terem
Fiatal Képzômûvészek Stúdiójának Kiállítása,
Budapesti Történeti Múzeum, Tampere
„A zsennyei mûvésztelep 10 éve”, Szombathelyi
Képtár
25. Szegedi Nyári Tárlat, Szeged – Móra Ferenc
Múzeum
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1987.:
V. Képzômûvészeti Triennálé, Szolnoki Galéria
„Együtt a békéért”, Budapest – Vigadó Galéria
„Mûvészet Ma”, Budapest Galéria
„Utolsó éves Stúdió-tagok kiállítása”, Budapest –
Iparterv
XIV. Grafikai Biennálé, Miskolc – Hermann Ottó
Múzeum
Stúdió-kiállítás, Miskolci Galéria

1988.:
VI. Alkalmazott Grafikai Biennálé, Békéscsaba –
Munkácsy Mihály Múzeum
Tavaszi Tárlat, Salgótarján – Nógrádi Múzeum
„Karinthy”, Budapest – Bartók 32. Galéria
Szegedi Nyári Tárlat, Szeged – Móra Ferenc
Múzeum
IV. Országos Rajzbiennálé, Salgótarján – Nógrádi
Múzeum

1989.:
Tavaszi Tárlat, Salgótarján – Nógrádi Múzeum
Kisgrafikai Biennálé, Tihanyi Múzeum

1990.:
„Mezôgazdaság a képzômûvészetben”, Budapest
– Mezôgazdasági Minisztérium
„VÍZ”, Gödöllô, Agrártudományi Egyetem
Szolnoki Képzômûvészeti Triennálé, Szolnoki
Galéria
„Mûvészet Ma”, Budapest – Magyar Nemzeti
Galéria
Nemzetközi Karikatúra Fesztivál, Budapest –
Magyar Nemzeti Galéria
Tavaszi Tárlat, Salgótarján – Nógrádi Múzeum
„Vetített mesevilág”, Budapest – Budavári Palota

1991.:
AIDS, Pécs, Mûvészetek Háza, Szombathely –
Mûvelôdési Központ
Országos Nyári Tárlat, Debrecen – Kölcsey
Ferenc Mûvelôdési Ház
„Erotika a kortárs magyar grafikában”, Budapest –
Árkád Galéria
II. Nemzetközi Minta-Triennálé, Budapest – Ernst
Múzeum
Képzômûvészek Egyesületének kiállítása,
Várpalota, Székesfehérvár, Franciaország
Csoportos kiállítás, Neumarkt

1992.:
„A tér”, Alkalmazott Grafikai Biennálé,
Békéscsaba – Munkácsy Mihály Múzeum,
Budapest
„Erotika a kortárs magyar grafikában”, München –
Herbergen Múzeum
„Grafikai Mûtermek”, Budapest – Csók István
Galéria
„Kisgrafikai Biennálé”, Budapest – Újpesti
Galéria, Nyíregyháza
Országos Rajz Biennálé, Salgótarján – Nógrádi
Múzeum

„Szegedi Nyári Tárlat”, Szegedi Múzeum
Képzômûvészeti Kiállítás, Budapest – Orosz
Kultúra Háza
„Közép-kelet európai Képeslap”, Kaposvári
Képtár, Barcs – Dráva Múzeum

1993.:
„Groteszk”, Kaposvári Galéria
„Tavaszi Tárlat”, Salgótarján – Nógrádi Múzeum
„Életünk tárgyai, tárgyaink csendéletei”, Budapest
– Budatétényi Galéria
„Az ÉS grafikusai”, Balatonfüred – Bagolyvár
Galéria
Képzômûvészeti Triennálé, Szolnoki Galéria
XII. Országos Nyári Tárlat, Debrecen – Aranybika
Szálló
XVII. Országos Grafikai Biennálé – Miskolci
Galéria
„Ecce Homo”, Kecskeméti Galéria
„Grafikai Körkép”, Budapest – Újpesti Galéria
„Petôfi a képzômûvészetben”, Kiskôrös – Petôfi
Galéria
Nemzetközi Nyomat Biennálé, Várna –
Municipality

1994.:
„Tavaszi Tárlat”, Budapest – Közlekedési
Múzeum
Országos Szines-nyomat Kiállítás, Szekszárd –
Mûvészetek Háza
„Gizella-Napok”, Veszprém – Helyôrségi Klub
„JEL”, IX. Alkalmazott Grafikai Biennálé,
Békéscsaba – Munkácsy Mihály Múzeum
XIV. Országos Akvarell Biennálé, Eger – Dobó
István Múzeum
„Mai Magyar Grafika”, Bratislava – Mûvészetek
Szövetségének Bemutatóterme
Kisgrafikai Biennálé, Budapest – Újpesti Galéria
„Fa és a Kert”, Nagyvárad
Rajz-Biennálé, Salgótarján – Nógrádi Múzeum
„Pozitív” AIDS-ellenes Kiállítás, Budapest –
Francia Intézet

1995.:
Magyar Illusztrátor Társaság Kiállítása, Budapest
– Csontváry Terem, Károlyi Palota, Kongresszusi
Központ, Bologna – Fertinelli Könyvesbolt
ARTEXPO, Budapest – Kôbányai Vásárváros
Kisgrafikai Kiállítás, Ostrow Wielkopolski
„Hommage à Bartók”, Szentendrei Képtár
X. Nyári Tárlat, Debrecen – Kossuth Lajos
Tudományegyetem
XIV. Országos Kisplasztikai Biennálé, Pécsi
Galéria
Pasztell Biennálé, Esztergom
„Tondó”, Budapest – Galéria 22
„Vallomások a vonalról”, Budapest – Vigadó
Galéria
Tavaszi Tárlat, Salgótarján – Nógrádi Múzeum
Nemzetközi Mail-Art Kiállítás, Kaposvári Galéria,
Szombathely – Médium Galéria
„Mezôgazdaság a Képzômûvészetben”,
Budapest – Mezôgazdasági Múzeum
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1996.:
A Magyar Illusztrátorok Társaságának kiállításai:
– Nemzetközi Könyvfesztivál – Budapest
Kongresszusi Központ
– Budapest – Balassi Könyvesbolt
– Berlin – Haus Ungarn
– Miskolc – Városi Könyvtár
– Kortárs Olasz-Magyar Illusztráció, Budapest –
Vigadó Galéria
Az Altamira Társaság kiállítása, Budapest –
Mezôgazdasági Múzeum
Elektrografiakai Biennálé, Szombathelyi Képtár
„Hommage à Moholy” mûvészkönyv kiállítás,
Budapest – Vigadó Galéria
Kortárs Képzômûvészeti Kiállítás, Budapest –
Zichy Kastély
Kiállítás természetes anyagokból, Kôszeg –
Ráckeve
Milenniumi Kiállítás, Debrecen – Bartók Terem
„Sámán a képzômûvészetben”, Balatonlelle –
Kapoli Múzeum, Gyôr – Mûcsarnok
IV. Nemzetközi Miniatûr Biennálé, Gornij
Milankovac – The museum of Rudnik and Takovo
Region
Népmûvészeti Kisgrafikai Kiállítás, Budapest –
Magyar Iparmûvészeti Múzeum
Naturexpo, Altamira-Galéria, Budapest –
Kôbányai Vásárváros
IV. Grafikai Biennálé, Belgrád
Miniatúra kiállítás, Nagykanizsa – Korall Galéria
Különleges Nyomatok, Budapest – Vigadó
Galéria
Kisgrafikai Biennálé, Budapest – Újpesti Galéria
Mail-art és Fotó kiállítás Moholy emlékére,
Kecskemét – Magyar Fotográfiai Múzeum
Plakátparnasszus -2, Kiállítás a Székesfehérvári
Szent Korona Galériában
Ôszi Tárlat, Hódmezôvásárhely – Tornyai
Múzeum
Békéscsabai Plakátbiennálé, Munkácsy Mihály
Múzeum
Rajzbiennálé, Salgótarján – Nógrádi Múzeum
„Ars Poetica”, telefax kiállítás, Kaposvár
Altamira Társaság kiállítása, Budapest –
Természettudományi Múzeum
„Homage à Színyei”, Budapest – Pest Center
Csoportos kiállítás, Budapest – Árkád Galéria

1997.:
„Dreams of the life and death”, Santa Monica –
The Living Room
Tavaszi Tárlat, Salgótarján – Nógrádi Múzeum
Nemzetközi Könyvfesztivál, Budapest
Kongresszusi Központ
Nemzetközi Livres-object Kiállítás, Gyôr – Xantus
János Múzeum
Altamira Társaság kiállításai, Budapest – Csepeli
Kék Iskola, Újpesti Galéria, Páholy Galéria
III. Praha Graphic, Prága – Mlada Fronta Galéria
Kisplasztikai Biennálé, Pécsi Galéria

Pasztell Biennálé, Esztergom – Keresztény
Múzeum
„Hommage à Vaszary”, Tata – Kuny Domokos
Múzeum
Kortárs grafikusok, Mexikóváros
Nyomatkiállítás, Kanagawa – Perfectual Gallery
Szines nyomat Triennálé, Szekszárd –
Mûvészetek Háza
Mail Art, Kaposvár – Mûvelôdési Ház
„Kortárs költôk, kortárs grafikusok”, Kecskemét
Nemzetközi hidegtû kiállítás, Budapest – Vigadó
Galéria
„Új Nyomatok”, Budapest – Vigadó Galéria
Kisgrafikai Biennálé, Kolozsvár – Nemzeti
Múzeum
Nyomat Biennálé, Várna
Plakátparnasszus, Székesfehérvár – Budapest
Kongresszusi Központ
„Könyvtárgyak”, Hajdúszoboszló

1998.:
Magyar Illusztrátor Társaság a Nemzetközi
Könyvfesztiválon, Budapest Kongresszusi
Központ
„Kollázs”, Budapest – Vigadó Galéria
„Ahogy látjuk Ôket”, Budapest – Pataky
Mûvelôdési Központ
„Embléma” a Magyar Plakátért Alapítvány kiál-
lítása, Budapest Kongresszusi Központ
Az Altamira Társaság kiállítása a Németvölgyi úti
iskolában
Kortárs Magyar Illusztráció, Dunaszerdahely
„Grafikai Körkép”, Budapest – Újpesti Galéria
Egri Országos Akvarellbiennálé, Dobó István
Vármúzeum
Kisgrafikai Biennálé, Budapest – Újpesti Galéria
Debreceni Országos Nyári Tárlat, Aranybika
Szálló
Hódmezôvásárhelyi Ôszi Tárlat, Tornyai Múzeum
Csergezán Pál Emlékkiállítás, Szántódpuszta,
Budapest – Mezôgazdasági Múzeum
Békéscsabai Tervezôgrafikai Biennálé, Munkácsy
Mihály Múzeum
„Belsô Világ”, Budapest – Nádor Galéria
Salgótarjáni Rajzbiennálé, Nógrádi Múzeum
1999.:
Kisgrafikai Kiállítás, Prága – Mlada Fronta Galéria
„A maszk”, Capua – Palazzo Fazio
„Régen és Most”, Santa Monica – The Living
Room
„Groteszk”, Kaposvár – Vaszary Képtár
„Embléma”, Budapest – Duna Galéria
Tavaszi tárlat, Salgótarján – Nógrádi Múzeum
ARTEXPO, Budapest – Kôbányai Vásárváros
„Levelek” Budapest Újlipótvárosi Galéria

(Lezárva: 1999. Május)
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Kádár Katalin néhány éve
építôelemként alkalmaz egy fodros alapfor-
mát, bizonyos vibráló alakzatot, melyet
ezernyi módon használ fel képkészítésre.
Ezt a bizonyos rend szerint sûrûn egymás
mellé sorakoztatott apró vonalakból álló
alapmotívumot vagy jelfüzért más szem-
szögbôl olyan rajzi leleménynek, kiinduló
technikának is tekinthetjük, amely kulcs a
mûvésznô számára nagyobb grafikai
egységek megalkotásához. Átváltozó
képessége révén a motívum alkalmas arra,
hogy a legkülönbözôbb csoportosításokban,
összetételekben és alakzatokban jelenjék
meg, és formasorozatokat, lávaszerû for-
maömléseket, tornyosuló hullámokat és
magányos formaszigeteket alkosson. A
Kádár Katalin rajzeszköze vagy karcoló tûje
alatt megszilárduló forma általában nem,
vagy csak ritkán ábrázoló; a mûvésznônek
nem a látvány közvetlen leképezése a célja,
hanem az evokáció, a felidézés; hangulatok,
érzések megidézése a legkülönfélébb formai
képzettársítások segítségével. A forgószél
és az örvény, a lidérc vagy a denevérszárny,
a madárcsôr, vízár vagy állatkarom, s mind-
megannyi botanikai alakzat képzete a szem-
lélôben a békés nyugalom, a nyomasztó
szorongás és a viharos hánykolódás közti
tudatállapotok széles skáláját idézheti fel –
minden bizonnyal az alkotó valamely érzés-
és tudatállapotának lenyomataként.
Romantikus attitûd ez, amelyet hajlamosak
vagyunk korunkhoz nem illô beállítódásnak
tekinteni. Az újabb munkák e századi for-
manyelve ékes cáfolata ennek a ki sem mon-
dott téveszmének. Egyébként is: ki vindikál-
hatja magának a jogot, kijelenteni, hogy a
jelekori mûvészet száz meg száz árnyalata
közül melyik adekvát tökéletesen a mai nap-
pal? Nyilvánvaló, hogy nincs egyetlen, és
mégis számtalan személyre szóló árnyalat
van. Egyébként is: ki legyen romantikus, ha
nem a mûvész (mûvésznô), a mai vizuális
közállapotok gyakran fûrészporízû, vak-
bélmûtét-komolyságú és TV-reklám-unalmú
világában?

Kádár Katalin legizgalmasabb munkáin
ellentétek csapnak össze, a romantikus szél-
sôségek ütközése drámai hatás indukál.
Mûvein általában is gyakran jeleik meg a

fenyegetô végzet árnyéka, küzdelemben a
derû színeivel.
E kontraszthatás kifejezésének ideális
eszköze a grafika szûkösen gazdag és
dúsan szegényes fekete-fehér nyelve. A
Nyárvégi leltár (1992) c. lapot szemlélve
mintha nem csak a napsugaras évszakot
búcsúztatnánk, mintha a derûs órák gyors,
sorsszerû elmúlása szélesebb értelmet
nyerne, s a virtuális horizonton megjelenô
hegyes és szaggatott formák áltlában
idéznék meg az elmúlás életérzését. 
A Vízparti party (1992) sem valami vidám
összejövetel színhelye. Fontosabbnak teszik
rajta a mulatságnak éppen véget vetô,
közegô vihar, amely természetesen ismét
csak jelképes értelemben is veendô vihar.
Eszközei finomak és észrevétlenül hatnak.
Nehéz volna aprólékosan kimutatni, mivel is
vált ki döbbenetet, hogyan is kelt fel
végzetszerû benyomást, különösen a
Hasíték (1993) c. rézkarcán. Feltámadó
életörömrôl tanúskodnak azok a lapok,
melyeken játékos formák tükrözik a
mûvésznô jókedvét. Közéjük tartozik a
Hullámcsokrok (1993) c. tusrajz is; itt vanatúj
mutánsokkal tudja meglepni a növényvilág
kutatóit. Felhôk (1991) c. mûve pedig mintha
a Hamletet idézné, noha bizonyára nem
ugratni akarja a nézôt, mint Poloniust a dán
királyfi, hanem ránk bízza, hogy tevét,
menyétet, vagy cethalformát fedezünk-e fel a
felhôk fodrai közt.

Verbalizmusban bôvelkedô orszá-
gunkban gyakran kétséges vállalkozásnak
tetszik a sokrétû, ezerszínû valóságot nem
fogalmi, hanem vizuális dimenziójában
ragadni meg. Úgy gondolom, hogy épp ezért
különös megbecsülésnek kell öveznie min-
dazokat, akik egy életre elkötelezték
magukat a vonal és a forma világa mellett, s
szellemük, találékonyságuk, tehetségük min-
den erejét a képzômûvészet univerzumának
gazdagítása köti le. Kádár Katalin
mûvészetétôl az értô szem még sok örömet
várhat, a grafikai lelemény kiteljesedését.

Kováts Albert
Megnyitóbeszéd a Csók István Grafikai Kabinetben ren-

dezett kiállításon – 1993.



ÉGBOLT SOROZAT, 1993
RÉZKARC, HIDEGTÛ 9x9

VIHAR

VIHARFELHÔK

ESÔ

FELHÔK



Csillámok – Kádár Katalin rajzaihoz

A hetvenes évek elsô harmadában
lépett a kortárs magyar mûvészet porondjára
Kádár Katalin grafikusmûvész; vagyis immár
két, két és fél évtizede jelentkezik mûveivel a
hazai és a külföldi kollektív tárlatokon.
Egyéni kiállításai sorában a 1996
októberében a Budapest Kongresszusi
Központban rendezett már a nyolcadik volt,
a fôváros és vidéki nagyvárosok galériái,
kiállítótermei, kisebb települések mûvelôdési
intézményei fogadták ez idáig mûveit egy-
egy önálló fellépése során. A szakmai élet-
rajz arról is árulkodik, hogy az önálló,
szuverén grafikai lapok megalkotása mellett
az alklmazott grafika ágazatában,
munkaterületein is aktívan tevékenykedô
mûvész: tervezett és tervez plakátot és
diafilmet, készített és készít illusztrációt és
gyermekjátékot, képeslapot és kiállítás-
grafikát. Ha mindezeken túl összevetjük az
ezen, eleve sokoldalúságról tanúskodó, szá-
mos elembôl épülô munkásság-jellemzôket
a mûveket életre keltô grafikai technikákkal –
így a kitüntetett szerepû rézkarccal, a tus- és
ceruzarajzzal, a kolázzsal és a fotóalapú
eljárásokkal, vagy a vegyes technikákkal – ,
akkor egy nagyon változatos, gazdag szín-
illetve grafikai árnyalatokban játszó oeuvre
szervezôdésének lehetünk tanúi.

A Kongresszusi Központ kollekciója
azonban csupán Kádár Katalin munkásságá-
nak egy szûk metszetét tárta a látogatók elé:
a kilencvenes években született önálló
lapokból és néhány alkalmazott kompozí-
cióból – illusztrációból – válogatott együttes
mûveit szemlélhették meg  a látogatók.

Tehát a hetvenes, a nyolcvanas és a
kilencvenes évek Kádár Katalin grafikusi
munkálkodásának idôszaka, s itt – grafikáról
lévén szó – a hetvenes évtizeden van a
hangsúly; azon, hogy a fantasztikus gaz-
daságúvá érlelôdô magyar grafikai
mûvészetben pályakezdôként ekkor
megszólalni különösen nehéz volt. Kondor
Béla életmûvének 1972-es lezárulása után,
s olyan kortársak mûködésének
vonzáskörzetébesn, mint Gross Arnold,
Rékassy Csaba vay Gyulai Líviusz, olyan
induló tehetségek mellett, mint Almásy
Aladár, Szemethy Imre vagy Banga Ferenc,
s olyan erôteljesen alapozó életmûvek
közelében, mint Pásztor Gáboré, Kovács
Tamásé vagy Baranyay Andrásé, és még
hosszan-hosszan sorolhatnánk a neveket, a
nevezetes, kimagasló teljesítményeket.
Ebben a mûvészeti közegben, e minôség- és
értékközpontú mûvészeti környezetben, az
autonom grafika és az illusztráció, valamint
az alkalmazott ágazatok – és különösen a
plakát – virágzásának periódusában kellett
Kádár Katalinnak önálló nyelvezetû grafikai-
rajzi világot kidolgoznia, egy csak rá jellemzô
hangot találni, és ezt – a most bemutatott

mûegyüttes ebbéli vélekedésünket erôsítette
meg – az absztrakció, az elvonatkoztatás
egy különös síkján vagy fázisában lelte, a
konkrét fogalmak képi megjelenítésével,
illetve újjáteremtésével ragadta meg.
A fogalmak szférájának természetelvû
grafikusa Ô; Kádár Katalin rendkívüli
érzékenységgel azt fedezte fel, hogy a
valóság egy-egy szelete, részlete milyen
valóságon túli, szellemi természetû lehet,
hogy a hétköznapi dolgok is mágikus
jelentôséggel telíthetôk, ruházhatók fel, hogy
az empírikus jelenségek és a fantasztikumok
világa között összemosódhatnak a határok,
hogy közülük tovatûnhetnek az elválasztó
vonalak. Ezt a rejtelmességekben játszó,
villódzó közeget a  természet gondolati
régiójában, a táj-gondolatban, a természeti
szellem-elemekben, illetve a természeti
elem-transzformációkban találta meg,
a földek, a felhôk és legelsôsorban a vizek
abszrahált világában; az absztrakt víz-
cseppekben, vízpászmákban, permetekben,
vízesésekben, hullámokban, fodrozódások-
ban, a Dunában és a vízgyûjtôterületekben,
a vízmosásokban, az örvényekben, az árhul-
lámokban, a csillámokban. E Kádár Katalin-
rajzolta, rézlemezbe-karcolta vízi világ ter-
mészetesen nem csak elvonatkoztatott
önmaga: örvénylése, kavargása, lebegése,
simogatása és vad hullámverése a befo-
gadót megannyi asszociatív ív elindítására
vezérli, inspirálja. A kavargó, ismertségeket
sejtetô, de mégiscsak ismeretlen formákat,
testeket, képzeteket feltáró-megjelenítô
motívumok általában egy-egy vezérmotívum
alá rendelten, megannyi apró részletbôl
épülnek fel, vagy montázsszerûen rendezôd-
nek egységes kompozícióvá, de mindenkor
nagy-nagy mûgonddal kidolgozott elemekbôl
szervezôdnek. Az így felépített Kádár-
grafikák révén egy leheletnyi rezdülésekkel,
lírai megérzésekkel átszôtt képi világ
szerkesztôdik.

Talán soha nem volt jogosabb és
idôszerûbb a mûvészi látlelet, mint nap-
jainkban; a reális irreálissá fordul, a racional-
itások kilátástalan abszurditásokká alakul-
nak, hogy aztán minden visszabillenjen ere-
deti látszathelyére. A Kádár Katalin-rajzok és
sokszorosított grafikák az aktualitások
csapdáját messze elkerülve, bölcsen és
játékosan, meditálva és szenvedélyesen,
logikusan és dús érzelemtartamokkal átita-
tottan talán csak a jelenségek csillámlását;
csillámló szépségét, fenyegetettségét
ragadják meg. Akadémikus a kérdés:
meghatározható, leírható-e, ábrázolható,
megrajzolható-e egy tûnékenységbe illanó,
mégis korszakjelzô csillámlás? Kádár Katalin
érzékeny, finom szépségû mûveinek bûvkör-
ben nyugodtan állíthatjuk: igen.

Wehner Tibor
Élet és Irodalom, 1999. dec. 13.
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Víz – föld – ég jelképrendszerében

Van-e a lírai léleknek, egyáltalán legben-
sôbb érzéseinknek kiterjedése? S ha igen,
megragadható-e grafikai eszközökkel az az
állapot, amiben az ember – vagyis a mûvész –
szemérmes szemérmetlenséggel kénytelen
vallani? A civil életben a bezárkózást segítô titok-
ôrzést sok minden (családi kapcsolat, kibeszél-
hetetlen múlt) körülbástyázhatja. Ám az alkotó, ha
hû marad eszméihez: a vonalháló labirintusában
is az igaz kimondása vezérli, éppenséggel a falak
lebontásában találhatja meg az eszményi
munkálkodást. Az önfeltárás gesztusában.
Hogy a vállalt pôreség egyúttal – paradoxon –
segítse a kiteljesedést.

Kádár Katalin önálló grafikai lapjain
artisztikus jelbeszéd tudatosítja bennünk, hogy a
személyére jellemzô, áradó s egyszersmind
vissza is fogott (némelykor megcsendesülô)
érzésvilág, jóllehet egyik alapját a romantika adja,
nem irodalmias, nem elbeszélô jellegû. A mûvészt
nem a történés érdekli, hanem a mögötte -
benne? – fölsejlô érzések: a szerelem, az öröm, a
gyász, a fájdalom, a magány, az elszakadás, s ha
illuzórikus is, a természettel való “egyesülés”
víz-föld-ég jelképrendszerében kinyilvánított
harmóniája. A kevés öröm és humorról árulkodó
élet-helyzet (Nagyfröccs, kisfröccs, 1993) – noha
ez utóbbiban is a hullám föltarajlása adja a külön-
leges alakzatokat – csak arra jó, hogy még foko-
zottabban lássuk a velük szemben álló, a lírai ént
nemegyszer megejtô módon kivetítô érzések
valódiságát. 

A szenvedély, sokszor erotikára utaló
motívumaival ott lobog a természetben – ebbôl a
szempontból a nagy méretû akvarell, a
Hullámjáték (1996) és a szitanyomat alapú, de
kék ecsettel egyedivé borzolt Örvény (1995)
ugyanazt a testiséget közvetíti, mint az 1994-es
tenyérnyi tusrajz, a Vízi-vázlat III. –, s a
mûvésznek van ereje és bátorsága a tôle sem
idegen, a lélek moccanását érzéshullámmá
fokozó élményt megérzékíteni. Annyi báj és “víz-
játékba” öltöztetett nôi (asszonyi) huncutság
van ezekben a képszerkezetet feszítô, mert
mindig fókuszban lévô mozzanatokban, hogy a
grafikák ábrázolt valóságából – amelyben tárnák
nyílnak és csukódnak – akarva-akaratlan egy
átszellemült, a konkrét tárgyi világot épp az absz-
trakció által megemelô terrénumra lépünk.

Kádár Katalinnak az érzelmi töltésû,
a vonalháló jelrendszerét – az apró, sûrû
vonalakkal kikerekedô formákat – szimbólummá
tevô földrész a sajátja.  A begubódzás és kinyílás,
a süllyedés és emelkedés, a föld és az ég, a lélek
legmélyéig hatoló dráma és a megfeszítettségbôl
való feloldódás – ezek azok az ellentétpárok,
a grafikák jelentésvilágát megfejteni segítô
kulcsszavak, amik a jobbára a természetbôl nyert
vízhullám-, csiga(örvény)-felhô- s ék-hasadék-
alakzatok segítségével, egy érzékeny tárgyi-
szellemi világ kivetüléseként, megjelennek a
grafikai lapokon. Némelykor a síkot csaknem tel-
jesen kitöltve, máskor a lebegô motívumok,
egymással csupán laza szövetségben álló
formavariációk közötti fehér felületeket üresen

hagyva. Az elôbbire a már említett Örvény, az
utóbbira talán az Esôfelhôk (1995) a legjobb
példa. 

Alkotáslélektani rejtély, hogy a mély fájdal-
mak, a bensôt is ugyancsak megrázó tragédiák
miért csak ilyen kevés mûvet hívtak elô. (Ennek
oka alighanem a mûvész szemérmességébôl
következô, befelé nyelt fájdalom.) Amikor azon-
ban az eruptív élmény grafikai megvalósulásként
is helyet kért-követelt magának, döbbenetes lelki
megrázkódtatásról tanúskodó lapok születtek. A
Hasíték (1992) természeti környezetbôl
kiemelkedô meghasadt sziklája jelképerejû
tiltakozás föltehetôen az édesanya halálát gyás-
zoló-megsirató grafika. Tusrajzként és rézkarck-
ént is ugyanazt sugallja: a léggyökereivel a
mindenségbe kapaszkodó élô-holt természeti
alakzatban, a belésûrûlt fájdalmon túl, ott a
megtartó remény is. A Vihar (1995) címû akvarell
kék hullámtarajra csapódó – zuhanó – feketéje
barna felhôkkel körítve ugyancsak egy jól ismert
természeti jelenség drámai fölidézése.
Azzal, hogy ilyenné komponáltatott, föloldás is
egyben, a lélek feszültségére gyógyír?

Kérdezhetetlen kérdések, hiszen Kádár
Katalin grafikái – nagy méretû, vegyes techniká-
val készült, kék-fehér tónusú kollázs-variációitól
kezdve a legkisebb, leheletfinom ceruzarajzig
(Haiku, 1996) - bizonyos tudatállapot termékei.
Ugyanakkor az alkotó mûvészetét, mesterségbeli
tudását, kompozíciós érzékét, megje-
lenítôképességét reprezentáló mûtárgyak.
Melyeket a hívóélmény nagy mértékben
meghatároz, de kivitelezésükben a kéz játszik
szerepet. A kézmívesség mint életforma és
létélmény, mint kifejezôerô, s legfôképpen mint a
mûvésznek biztonságot nyújtó technika. Csak
ebben az – átváltozóképesség virtuozitását is
magában foglaló – összetettségben lelhetünk
magyarázatot világának sokszínûségére. Hiszen
az összeütközések  legdinamikusabbja, a rézkar-
cok és tusrajzok fekete-fehér drámai kontrasztja
mellett ott van a grafikáit jellemzô, szinte
ökonomikus színvilág is. A lapok, ha az életmûvet
tekintjük, kiegészítik egymást. A részben
organikus, gyakran a díszítômûvészetbôl is
merítô formavilág a színes karton alapú
akvarellek sajátja, ám nem lehet figyelmen kívül
hagyni a karcolótû hideg következetességével
létre hozott drámai kisgrafikákat. S az így készült
mûvek sem teszik semmissé a nagy méretû szi-
tanyomatok vízesés-tömbjeit, melyeket a
lezuhanó fehér ár tesz izgalmassá. S akkor még
nem említtetett a szinte érzéki hatást keltô
ceruzarajzok – Esô (1991), Vízi vázlat (1991-99),
Felhô leltár (1991-99) – kompoziciós rendje, s
nem a fehér mezôben vibráló szigetek mint
megannyi érzéshullám egymást erôsítô artisztiku-
ma.

Hogyan tovább? Az igazi mûvész a
boldogság-élmény eme formáját más
tematikában is kamatoztatni tudja.

Szakolczay Lajos
Megnyitóbeszéd a Budapesti Kereskedelmi és Ipar-
kamarában rendezett kiállításon, 1999.
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